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Doe mee!
Check it out! 
Energiebesparing voor scholen
Een gezamenlijk aanbod van VOS/ABB, Pro Mereor en ‘Check it out!’.

Doe mee en laat een energiescan uitvoe-
ren op alle scholen van uw bestuur. Op 
basis van deze scan kan per individuele 
school beslist worden om mee te doen 
aan het volledige programma. De ener-
giescan wordt u tegen aantrekkelijke 
condities aangeboden.

‘Check it out!’ is voor veel scholen niet alleen 

fi nancieel interessant, maar ook leuk om te 

doen. Op een aantal scholen is het project al 

uitgevoerd en de ervaringen daar leren dat do-

centen en leerlingen enthousiast samenwer-

ken aan het ‘Check it out!’- programma. Het 

bewustwordingsproces komt snel op gang en 

mist zijn effect niet. Kijk ook op de website van 

Pro Mereor: www.inkoopkenniscentrum.nl. Op 

de website www.vosabb.nl vindt u meer infor-

matie over ‘Check it out!’. U vindt hier onder 

andere de prijzen, condities en digitale formu-

lieren waarmee u zich als VOS/ABB lid kunt 

aanmelden voor het project.

Voor nadere vragen over dit project kunt 

u contact opnemen met het projectbu-

reau van Pro Mereor op telefoonnummer 

(026) 370 14 76 of stuur een e-mail met uw 

vraag naar vosabb@pro-mereor.nl. Contact-

persoon is Jasper Benschop.
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VOS/ABB wil scholen behulpzaam zijn bij het 

besparen op energiekosten. Eerder, in 2002, 

heeft VOS/ABB al in samenwerking met Pro 

Mereor een collectief inkoopproject gestart 

voor haar leden. Deelnemende schoolbestu-

ren profi teren van gunstige prijzen en condi-

ties door de gezamenlijke inkoop van energie. 

Pro Mereor vervult hierin de rol van program-

mabureau. Inmiddels doen al meer dan 1.000 

scholen mee aan dit succesvolle project. 

Nu wordt het inkoopproject, opnieuw in 

samenwerking met Pro Mereor, uitge-

breid met een nieuw initiatief: ‘Check it 

out!’ Energiebesparing voor scholen’. Dit 

keer gaat het om de duurzaamheid van 

het energieverbruik. door aandacht voor 

duurzaamheid in het gebouw en in de 

klas besparen scholen extra op hun ener-

gierekening.

 

Dit project wordt ondersteund door subsi-

dies van de Europese Commissie. In deze 

brochure vindt u meer informatie over het 

programma en de manier waarop u kunt 

deelnemen
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Scholen kunnen 
veel besparen

Het project
‘Check it out’ is een internationale erkenning 

voor scholen die bijdragen aan duurzaam-

heid. Op basis van een energiescan reali-

seert men met ‘Check it out!’ binnen drie jaar 

de volgende doelstellingen:

• een aanzienlijke energiebesparing 

 (ruim 8%);

• verbetering van het binnenmilieu;

• actieve betrokkenheid van leerlingen 

 door diverse lesprogramma’s:

• een internationaal erkend certifi caat 

 op basis van de specifi eke resultaten

 van de school; 

• een bijdrage aan een duurzaam 

 ontwikkelingsproject elders in de wereld.

‘Check it out!’ is ontwikkeld door een samen-

werkingsverband van vier gespecialiseerde 

partijen: Ecofys, SME Advies, COS Nederland 

en Stichting Oikos. Van deze experts krijgt u 

deskundige begeleiding bij het realiseren van 

bovenstaande doelstellingen. De fi nanciële 

opbrengsten uit de energiebesparing dekken 

ruimschoots de kosten voor het programma 

‘Check it out!’. VOS/ABB biedt u ‘Check it 

out!’ aan in twee fasen:

• energiescan;

• uitvoering programma ‘Check it out!’.

Energiescan
Als start wordt een energiescan uitgevoerd 

op de bij uw bestuur aangesloten scholen. De 

energiescan geeft inzicht in de mogelijkheden 

voor het verbeteren van de schoolgebouwen 

en het realiseren van energiebesparing. In een 

beknopt rapport worden alle technische en 

organisatorische maatregelen, de verwachte 

kosten en besparingen opgesomd. Op basis 

van de energiescan kan per school worden 

beoordeeld of deelname aan het uitgebreide 

programma ‘Check it out!’ interessant is. 

Programma ‘Check it out!’
Als besloten wordt deel te nemen aan het 

volledige programma, dan krijgt men de vol-

gende diensten.

• Begeleiding bij te treffen maatregelen

‘Check it out!’ biedt professionele bege-

leiding bij het doorvoeren van de energie-

besparende maatregelen, zowel technisch 

als organisatorisch. Bijvoorbeeld bij het 

aanbrengen van effi ciëntere verlichting, 

beter afstellen van de cv-installatie of het 

inschakelen van power-down manage-

ment op de computers.

• Energiebeheer

Bewezen is dat goed energiebeheer 5 tot 

10% energiebesparing oplevert. Dit beke-

kent een fi nancieel voordeel van € 750,- tot 

€ 2000,-, afhankelijk van de grootte van de 

schoollocatie.  Met ‘Check it out!’ gaat de 

individuele school onder begeleiding van 

Ecofys aan de slag met energiebeheer. Voor 

het bijhouden van de meterstanden wordt de 

Enerlyser (www.enerlyser.nl) ingezet. 

• Educatie

Een belangrijk onderdeel van het ‘Check it 

out!’-programma is het betrekken van leer-

lingen. Er zijn lesprogramma’s ontwikkeld 

waarmee de scholieren bewust worden ge-

maakt van de mondiale energieproblematiek. 

Zo leren ze van jongsaf aan zuinig om te gaan 

met energiebronnen, niet alleen op school 

maar ook thuis. Dat is belangrijk, want het kan 

een langdurig positief effect hebben op het 

energieverbruik. Bij de uitvoering van de les-

programma’s  wordt op maat ondersteuning 

gegeven door COS Nederland. 

• Certifi caat

Na twee jaar wordt per school een interna-

tionaal erkend duurzaamheidscertifi caat af-

gegeven. SME Advies voert een controle uit 

waarna een onafhankelijke jury beslist over 

de toekenning van brons, zilver of goud. De 

uitreiking van het certifi caat wordt groots ge-

vierd en krijgt veel persaandacht. 

Í

Bespaar energie 
en doe mee
met uw bestuur!
 

‘Onze leerlingen gaan nu veel 
bewuster met energie om. 
Alleen dat maakt het project 
al rendabel. Gewoon doen!’  

‘Ik geloof echt dat we 
leerlingen hiermee kunnen 
motiveren om zuiniger met 
energie om te gaan’  

Jan Verduin, 
directeur cbs De Bron in Oude-Tonge.

Nienke Ris, 
docent Segbroek College, Den Haag.


